Procés participatiu per l’elaboració
del Pla de Barris de la Trinitat Nova
Informe de resultats - Resum executiu
21 de desembre de 2020

1. El Pla de Barris a Barcelona
L’objectiu del Pla de Barris és revertir les desigualtats mitjançant l'aplicació de noves polítiques públiques;
implicant a la ciutadania en el desenvolupament de projectes dinamitzadors dels seus barris i amb
un pressupost assignat extraordinari i intensiu durant el període 2021-2024.
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2.El Pla de Barris de Trinitat Nova
Trinitat Nova ocupa una superfície de 57,7 Ha i reuneix un total de 7.620 habitants. Es un dels tretze barris
que componen el Districte de Nou Barris i està situat a l’extrem nord de Barcelona, gaudint del privilegi de ser
un barri de muntanya. Trinitat Nova està desenvolupant des de fa més de 15 anys un pla de remodelació
urbanística que intervé i està modificant pràcticament la meitat del seu territori, construint nous blocs
residencials i diversos espais oberts de dimensions considerables. Tot i la tradició associativa i la presencia
d’equipaments al barri cal afegir que els darrers 4 anys han aparegut nous equipaments de referència que
comencen a esdevenir espais de relació i concentració d’iniciatives veïnals. Malgrat aquestes noves
dinàmiques el barri segueix tenint uns indicadors que mostren una clara desigualtat amb la resta de barris de
la ciutat com són la Renda familiar disponible, l’atur o indicadors que mostren el grau d’estudis de la població.

Alguns indicadors importants a tenir en compte en l’elaboració del Pla de Barri 2021 -2024 són:










El percentatge de persones amb estudis universitaris és molt menor en relació a la mitjana del
districte i de la ciutat.
El projecte educatiu de barri s’ha iniciat en els darrers 3 anys, amb un nou institut escola i l’Institut
Tecnològic de Barcelona.
En els darrers 3 anys han aparegut 2 nous equipaments de caire comunitari al barri.
Els habitatges de la zona fora de l’àmbit de la remodelació són de dimensions reduïdes i estan
envellits.
El barri fa més de 20 anys que es troba en l’execució d’un PERI, un pla que afecta a la meitat del
barri i amb el qual s’inicia un procés de regeneració social i urbana.
L’espai Benjamí pateix patologies estructurals relacionades amb els materials de construcció.
Hi ha diversos locals en planta baixa sense activitat
La renda disponible per família i per persona és molt menor que la mitjana del districte i de la ciutat.
L’índex de consum de tòxics està qualificat com a “molt problemàtic” segons dades de l’ASPB.

3.Procés participatiu per l’elaboració del Pla de
Barris de Trinitat Nova
L’objectiu del procés participatiu és recollir la visió de la ciutadania del barri de Trinitat Nova per tal d’elaborar
conjuntament el Pla de Barri 2021-2024.
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4.Sessions, entrevistes i punts mòbils
Salut i gent gran

30 de novembre de 2020 17:30-19:30

A través de la plataforma de videoconferència
Zoom

Núm participants

Entitats participants

7

Representants del CAP Chafarines, de l’ASPB,
de l’Institut Escola Trinitat Nova, tècnics
municipals d’infància i gent gran, de barri i la
Consellera del Districte de Gent Gran

Principals temes tractats
Els principals reptes que s’han tractat en aquesta sessió són: 1) Aprofitament d’espais de
proximitat per activitats per la Gent Gran; 2) Impuls de la prescripció social (tallers emocionals,
etc); 3) Repensar la difusió de les activitats i programació per a gent gran amb un component de
dinamització; 4) Potenciar els espais de coordinació entre els diversos projectes i programes; 5)
Arribar a més persones que no es troben al circuit de serveis; 6) Estratègia integral de prevenció
de consum de tòxics; i 7) Treballar per reduir l’escletxa digital.

Educació i cultura

23 de novembre de 2020 17:30-19:30

A través de la plataforma de videoconferència
Zoom

Núm participants

Entitats participants

16

Trinitat Unió Esportiva, Bruixes i Bruixots de
Trinitat Nova, Institut Escola Trinitat Nova,
Institut Tecnològic Barcelona, EBM Trinitat
Nova, Llars d’Infants Airet, Casal Infantil Trinitat
Nova, Casal de Barri Trinitat Nova – Som La
Pera, Coordinadora Ateneu Popular Nou Barris,
CAP Chafarinas, ASPB, Baobab, tècnic de
barri.

Principals temes tractats
Els principals reptes que s’han identificat són: posar en valor la diversitat sociocultural i d’orígen
que hi ha a la TN, construir una identitat compartida de barri, construir una proposta educativa
compartida per tot el barri, implicar al veïnat amb el seu barri i els seus equipaments
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Entrevistes a agents clau del territori

4 de novembre – 15 de desembre

A través de la plataforma de videoconferència jit.si i
presencial

Núm entrevistes

Núm participants

Una entrevista grupal

19

Principals temes tractats
Es destaca la importància de l’educació i es considera l’eix prioritari a tractar en el Pla de Barris. Seguida de
la salut, la cultura i els locals buits del barri.

TOTAL PARTICIPANTS

SESSIONS DE TREBALL: 23

ENTREVISTES: 19

Punts mòbils d’informació

Dates

Ubicacions

Núm persones
informades

9 de desembre

Institut Escola Trinitat Nova

145

9 de desembre

Mercat setmanal de Trinitat Nova

132

TOTAL

277
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5.Propostes recollides per àmbits temàtics
RESUM PROPOSTES
ÀMBIT TEMÀTIC

NÚM PROPOSTES

Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària

25

Educació i Salut Pública

19

Espai públic i accessibilitat

13

Habitatge

2

Ocupació, impuls econòmic i economia sociaL

5

Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica

1

TOTAL

65

Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària
CIUTADANIA
Planta Baixa de la Quinta Forca oberta al barri La Quinta Forca és el projecte de cohabitatge de la cooperativa coHousing Barcelona que es
construirà al Carrer Aiguablava 74-76*, guanyador de l'últim concurs públic en dret de superfície
de l'Ajuntament de Barcelona.Un dels trets característics d'un cohabitatge és que, a part dels
habitatges, hi ha espais col·laboratius on poder compartir en comunitat. A més, les veïnes i veïns
que hi anem a viure decidim col·lectivament com seran aquests espais en un procés
participatiu.La Planta Baixa del nostre edifici estarà oberta al barri i per tant volem seguir-la
dissenyant conjuntament amb vosaltres, la gent del barri, escoltant les necessitats que surtin del
Pla de Barris i les que ens feu arribar quan fem sessions obertes del procés participatiu per
recollir idees i possibles col·laboracions.*subjecte a l'Adjudicació Definitiva del solar per l’IMHAB."

AJUNTAMENT
Teixit comunitari
Equitat de gènere
Identitat de barri
Regulació de persones en situació
administrativa irregular
Xarxa WiFi

Reforçar el teixit comunitari, obrint els equipaments al barri i donant suport a les entitats existents.
Avançar cap a l'equitat de gènere i reduir les desigualtats per l'origen cultural
Reforçar la nova identitat de l'àmbit remodelat al barri
Homologar estudis cursats a l'estranger i regular persones en situació administrativa irregular
Millorar la connectivitat WiFi al barri a través dels equipaments de proximitat

ENTREVISTES
Millorar la governança

A nivell de governança, millorar la coordinació entre els diversos ens públics (CEB, Dte, PdB,...)

Potenciar les activitats culuturals al barri

Potenciar les activitats culuturals al barri

PUNTS MÒBILS D’INFORMACIÓ
Més presència de la Guàrdia Urbana a la
Trinitat Nova i establir un canal més àgil i
eficient per a contactar-hi

Guàrdia Urbana no acudeix quan se’ls requereix o se’ls truca.Grups de joves “nini” (sense
ocupació) a parcs municipals i/o descampats, sovint consumint droga. Increpen si se’ls crida
l’atenció.Demanen més presència de la G.U. o algun canal més àgil i eficient per a contactar
amb ells.(comentat en 4 ocasions)
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Cessió d’un local o espai municipal a la Xarxa La Xarxa de suport és una iniciativa solidària i de suport mutu que hi ha a la Trinitat Nova,
de Suport de la Trinitat Nova
gestionada per veïns i veïnes de manera totalment voluntària i que actualment ofereixen
cobertura alimentària a més de 100 famílies necessitades. Per poder desenvolupar la seva
activitat de repartiment dels lots de menjar i l’emmagatzetmatge dels aliments d’una manera
adequada necessiten un local o espai amb unes mínimes condicions

SESSIONS DE TREBALL
Història del barri amb les escoles de Trinitat
Nova
Accés a la digitalització a Trinitat Nova
Circ a l’escola a Trinitat Nova
Lleure per a joves a la TN
Música i audiovisuals a la Casa de l’Aigua
Programació conjunta dels equipament de la
Trinitat Nova
Potenciar l'ús dels equipaments per part del
veïnat de la Trinitat Nova
Programació cultural i esportiva impulsada per
les entitats de la Trinitat Nova
Espais interculturals i de coneixement mutu a
la Trinitat Nova
Aprofitament de recursos TIC per a generar
vincles
Esforç per a incorporar famílies de contextos
culturals diversos en el circuit de serveis i
recursos comunitaris
Repensar conjuntament el projecte Radars:
com incentivar la prescripció social

Projecte de memòria històrica recuperant el treball de l’Ateneu Popular de 9 barris per poder
treballar història del barri amb les escoles.
Accés a la digitalització per veïnes i veïns del barri
Lligar la tradició del circ que hi ha a la zona amb l’escola i centres educatius
Oferta de lleure per fer que el barri sigui un espai referent pels joves
Casa de l’Aigua, grans espais per assaig musical o per treballar temes audiovisuals.
Fer programació conjunta entre els diferents equipaments existents al barri.
Maximitzar l’ús d’equipaments i poder créixer.
Programació cultural i esportiva d’arrel associativa, amb suport però no lideratge dels serveis
Espais per acollir, escoltar i trobar-se amb les famílies d’origen o cultura diversa.
Creació xarxes socials per crear vincles i oferir píndoles formatives en TIC per a la gent gran.
Plantejar iniciativa similar a Roquetes: mapa de recursos per trencar barrera cultural idiomàtica
mitjançant difusió amb diferents idiomes, amb mediadores culturals dels equipaments, serveis i
projectes que es fan al barri.Esforç proactiu per mobilitzar famílies a les que no s’arriba des dels
serveis.La interculturalitat cal treballar-la de manera molt transversal.
Es detecta la necessitat de repensar projectes com “Radars”: a les farmàcies es fa molta
detecció de potencial col·lectiu diana, però no tenen tant poder per incentivar que persones
grans més solitàries o que necessitin més acompanyament es mobilitzin.Pensar en crear altres
eines (talonaris, receptes) o referents a part del metge/ssa del CAP. Dinamitzar una major
acollida de la gent gran en conjunció amb la prescripció social.
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Olimpíades de barri/districte

Tallers de memòria per a la gent gran

Programar activitats per a la gent gran a la
residència assistida de Trinitat Nova

L’esport és una activitat molt aglutinadora, que mobilitza a diferents col·lectius de diferents edats,
i pot ser una acció comunitària molt potent que generi vincles i sinèrgies.S’havia pensat a nivell
de districte en l’àmbit de la diversitat funcional, però es pot fer un esdeveniment amb mirada
àmplia, ja sigui a nivell de barri o competint entre barris i a nivell transversal.Es considera que cal
donar pes a altres esports a part del futbol, ja que sempre pren major protagonisme (vòlei,
calistènia, altres esports diversos).També incorporar la mirada intercultural, treballant amb
esports com ara el cricket, molt practicat pel col·lectiu com ara el pakistanès.Vincular diferents
espais i pistes esportives, parcs, escoles,...Tot i no haver un poliesportiu gran, hi ha espais molt
significatius al barri que es poden potenciar a través de les olimpíades.
Els tallers de memòria enganxen molt a la gent gran, i ara que la pandèmia ha aturat els tallers i
activitats presencials poden tenir molta sortida.Aquesta proposta està vinculada també al
sentiment de pertinença al barri, estirant del fil de quan eren joves, de com ha canviat el barri. Es
considera que entre la gent gran hi ha molt dol que no s’ha passat per tots els canvis que ha patit
el barri, en els últims 30 anys. Hi ha una part reivindicativa del treball de la memòria col·lectiva
que pot ajudar en la pertinença amb mirada intergeneracional.
Cal comptar amb la residència assistida de Trinitat Nova com a casal per a la gent gran. És de la
Generalitat i està al centre del barri, però l’espai està infrautilitzat. Cal reactivar-lo per oferir
activitats de proximitat a la gent gran que no es pugui moure fins al Casal.

Educació i Salut Pública
CIUTADANIA
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El suport del CDIAP a l’educació infantil

La situació de pandemia està agreujant tots els indicadors de fractura social de barris com la
Trinitat Nova.Un dels elements que considerem importants per la petita infància des de el punt
de vista de la detecció, prevenció i cura és la salut mental i emocional . Necessitem més
recursos per atendre de manera sostinguda i sistemática les dificultats que els infants petits
poden presentar . I posar la mirada en els signes d’alerta de la comunitat educativa de 0 a 3 anys
és la millor inversió perprevenir futures dificultats en els aprenentatges. En concret,la nostra
proposta consisteix en que una professional del CDIAP-Nou Barris pugui treballar com a referent
dels centres d’ infantil( llar d’infants l’Aireti EBM Trinitat Nova ) per atendre als infants i llurs
famílies. Impacte sobre el territori: potencialment 130 infants i les seves famílies dels grups de
lactants, 1-2, 2-3 i P-3.Eixos compartits d’ intervenció :1-Infants: Observació dels infants2- Equip:
Trobades amb tutores i equip3- Famílies : entrevistes i xerrades trimestrals

Centres educatius
Hàbits saludables
Salut

Millorar els centres educatius i treballar per l'arribada d'estudis post-obligatoris
Millorar els hàbits saludables a través de l'esport i el lleure
Treballar la salut sexual i reproductiva, i la salut emocional

Incoporar l'eix de persones grans

Incorporar com a eix de treball tot el que fa referència a les persones grans (envelliment actiu).

Continuar amb les accions per l'emergència
Covid

Continuar el desplegament de les accions d’emergència covid que s’han impulsat.

AJUNTAMENT

ENTREVISTES

PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ
Renovar el mobiliari i el material de la Llar
d’infants

Renovar el mobiliari i el material de la Llar d’infants, doncs està en gran part obsolet i/o en
bastant mal estat.

Projecte Educatiu de Barri a Trinitat Nova

Construir una proposta educativa per tot el barri, amb tots els agents educatius, social i culturals i crear
espais híbrids on ens puguem trobar tothom.

SESSIONS
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El Batxillerat tecnològic de la Trinitat Nova
com a referent de la ciutat
Augmentar l’oferta d’ensenyament postobligatori a la Trinitat Nova
Espai educatiu per a infants, 0-3 anys, no
escolaritzats de la Trinitat Nova
Benestar emocional a les escoles de la Trinitat
Nova
Atenció a la Salut Mental d’infants 0-3 anys a
la Trinitat Nova
Tallers per enfortir l’autoestima i la salut
emocional

Més presencia de la infermera als centres
educatius

Potenciar el contacte amb la natura

Repensar els projectes que han funcionat per
a embarassos i criança de mares adolescents

Espai de criança compartida 0-3

Potenciar el batxillerat tecnològic de l’Institut de Trinitat Nova com a referent d’aquesta línia a la ciutat.
Reforçar la proposta de post – obligatori
Proposta educativa per a infants 0-3 que no s’escolaritzen.
Treballar sobre el benestar emocional als centres educatius del barri
Iniciatives per millorar la salut mental dels infants a l’educació infantil (bressol, llar d’infants i P3).
Tallers per fomentar autoestima a través de diferents activitats: cuina, art, bricolatge per persones adultes
de totes les edats. Posar el focus especialment en col·lectius i persones que no a priori no tinguin xarxa o
recursos on recolzar-se, no només per la gent gran.Es comenta que arrel de la pandèmia la salut mental
ha empitjorat i cal posar-hi atenció, enfortir a nivell emocional per fer front a situacions de solitud i
aïllament.Concebre el benestar com a quelcom més que la salut, també en l’Atenció Primària.
Augmentar la presència de la figura de la infermera als centres educatius de secundària: promoció de la
salut, educació per la salut, i acompanyar diferents programes. Més enllà del contacte constant del CAP
amb centres educatius, cal visibilitzar més la figura a dins els centres per treure-li més profit al potencial de
prevenció.A 4rt d’ESO es comença a treballar tema consum de tòxics. Entre CAP Chafarines i ASPB reben
molt suport i poden anar programant accions.Tallers d’alimentació per famílies.
Plantejar activitats per a la gent gran en espais naturals a l’aire lliure aprofitant la proximitat amb
Collserola, no només a nivell de Trinitat Nova.Seguint la idea dels horts comunitaris o les petanques,
fomentar altres recursos comunitaris per a persones grans.Olimpíades de plantar naps.Incorporar els
espais propers a Collserola en les olimpíades.
Repensar el projecte que va funcionar molt bé.Repensar el projecte d’educadores de carrer de criança
compartida “Super mamis”, per a noies de 15-16 anys. Es valora molt positivament com a espai terapèutic
per treballar el seu aïllament.Es considera que es feia una feina important de detecció, ja que moltes
mares adolescents que no es trobaven vinculades a cap servei era molt difícil poder arribar-hi.Analitzar i
reformular l’espai familiar del Casal Infantil, que no va acabar de funcionar. Potser no es va acabar
d’entendre què s’oferia. Cal treballar-ho per acabar de lligar la necessitat amb l’activitat ofertada.
Espai familiar d’intercanvi d’experiència i coneixements per a 0-3. Hi ha moltes famílies que en aquestes
edats no escolaritzen les seves criatures i queden en un buit. Pot ser una bona iniciativa per a fomentar la
inclusió i l’arrelament al territori, tot mostrant tots aquells recursos que hi ha al territori fent activitats.

Espai públic i accessibilitat
CIUTADANIA
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Solars buits en desús que parteixen el barri,
dificulten mobilitat

Aparcaments en parkings de l'Ajuntament i al
carrer més solars buits en desús que
parteixen el barri, dificulten mobilitat

Millorar els accessos al barri
Espacio para Jóvenes y servicio técnico

El pla de remodelació de la Trinitat Nova on s'han enderrocat tots els edificis afectats per
aluminosis i s'han aixecat d'altres d'HPO per als veïns implicats, ha deixat un barri totalment
desfigurat, amb zones noves que estan molt bé pero amb moltes altres oblidades per que en
teoria s'ha de continuar construint habitatge. Pero mentrestant queden buits i tancats grans
superficies de terreny on s'aixecaven pisos abans, que no donen cap servei o son camps
d'aparcament de cotxes sense cap acondicionament ni regulació, amb un terra que genera molta
pols en época de sequera o fang quan plou, per no parlar del caos que genera un aparcament
d'aquesta mena i l'incivisme que provoca. Tots aquests solars al centre del barri el deixen partit,
son una barrera que genera problemes de comunicació per anar d'un punt a un altre. Es curiós
com veig que en altres barris, aquest tipus de solars amb projectes futurs, solen ser adaptats
temporalment per que els veïns puguin donar-li ús, es genera un espai públic aprofitable. Estaria
bé que a la Trinitat tinguessin la mateixa cura, fessin algo sencill mentres no es construeixi res i
obrissin aquests espais per poder transitar fàcilment i fer-ne ús com a vianants, no com a
conductors, ja tenim massa lloc on aparcar i la meitat o més es ocupat per gent de fora.
Fa molts anys que van construir pisos de HPO entre els carrers Palamós i Aiguablava amb grans
superficies de parkings i nombroses places que en part van ser venudes als veïns dels mateixos
edificis que van optar i la resta ha quedat en desús per qüestions que només l'Ajuntament
(propietaria) i BSM (gestora) saben. Aixó ha provocat una incívica ocupació que inclús ha sortit
en premsa, mentres que veïns del barri que volem optar pagant el que correspongui som
ignorats. Fa temps, des de que ho portava Regesa, que es va fer la promesa a l'Associació de
Veïns que sortirien en lloguer económic (50€) per als veïns, pero no s'ha sabut res més d'aixó.
Sol·licito que s'ofereixin ja d'una vegada aquest parkings donada la dificultat creixent per aparcar
en aquest barriLa Trinitat es un barri d'entrada a la ciutat, sense regulació del seu aparcament
viari i grans superficies per aparcar, que concentra diferent transport públic (bus, metros). Aixó
atreu a persones d'altres municipis a venir en cotxe, aparcar gratuitament i agafar el transport
que més els convingui, a més a més de atreure a veïns de barris del costat on costa més
aparcar. No pot ser que els qui vivim a la Trinitat tinguem que disputar-nos l'aparcament amb
gent de fora, mentres a la resta de la ciutat gaudeixen de zona verda o es poden llogar/comprar
parkings sense les dificultats d'aquí. Sol.licito la regulació promesa fa temps.
Millorar els accessos al barri augmentant freqüència busos
Un espacio para jóvenes YA. Es más que necesario un plan de activación juvenil, cuyo objetivo
principal sea conseguir un ESPACIO FÍSICO y autogestionado en el que se genere movimiento
donde los jóvenes se sientan cómodos y empoderados. Tenemos derecho a quedarnos en
nuestro barrio para hacer ocio y movimiento comunitario. Estamos hartas</u> de migrar a otros
sitios y sentir que ser de la Trini es un estigma. Importante es que, para este proyecto, haya
acompañamiento técnico que ayude en las tareas burocráticas y en tomas de contacto con el
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ajuntamiento/ distrito, ya que en las instituciones se apaga el fuego de la ilusión

ENTREVISTES
Definició d'usos de l'espai Benjamí

Que les entiats puguins participar activament en la definició d’usos de l’Espai Benjamí.

Casal de la gent gran de Trinitat Nova

Construcció o ubicació d’un espai per a la gent gran on poder realitzar activitats diverses o
simplement reunir-s’hi.
Mal estat algunes voreres i zones sense asfaltar que sovint provoquen caigudes a la gent
gran.Revisar les voreres per fer-les més segures i accessibles
Degut a la baixa freqüència de pas dels camions de recollida d’escombraries s’acumula fàcil i
diàriament moltes bosses a fora dels contenidors, el que els suposa presència de rates.Demanen
instal.lació de contenidors soterrats.
Degut a la baixa freqüència de pas dels camions de recollida d’escombraries s’acumula fàcil i
diàriament moltes bosses a fora dels contenidors, el que els suposa presència de rates.Demanen
instal.lació de contenidors soterrats.
Es un equipament esportiu que ja fa anys que reclama la gent jove de la Trinitat Nova

PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ
Arranjament de les voreres del barri Trinitat
Nova per evitar caigudes.
Contenidors d’escombraries soterrats a la
Trinitat Nova
Contenidors d’escombraries soterrats a la
Trinitat Nova
Nova pista poliesportiva i de lliure accés al
descampat del c/Palamós
Manteniment de l’ascensor d’accès a la
parada de metro de Trinitat Nova i de les
parades de bus
Cal·listènia a la plaça del metro de Trinitat
Nova

Diverses queixes del mal funcionament de l’ascensor d’accés al metro de Trinitat Nova així com
de la manca dels panells informatius de la freqüència de pas del Bus a les diferents parades.
Instal·lació d’unes barres de cal·listènia per a que la gent jove del barri pugui fer exercici
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Espai informatiu de barri al bus i metro de la
Trinitat Nova

Noms en parades de bus i metro identificant les coses que es fan al barri

Habitatge
CIUTADANIA
Torre del Teatro

En relación al material, METRAQUILATO, con que está construidala Torre del Teatro, sita en la
calle Portlligat frente al número 26, en Trinitat Nova y frente al Ateneu, los vecinos solicitan que se
cambie el material, METRAQUILATO, por otro que no refleje los rayos delsol y sobretodo el calor
que produce en verano. La temperatura de los pisos colindantes puede llegar hasta los 39º C.

Rehabilitació

Promoure la rehabilitació de finques amb acompanyament social i tècnic

AJUNTAMENT
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Ocupació, impuls econòmic i economia social
AJUNTAMENT
Programes formatius
Teixit comercial

Fomentar l'accés al mercat de treball a través de programes formatius
Donar suport al teixit comercial i econòmic

ENTREVISTES
Buscar opcions d’activitat als locals buits que s’adeqüin a les característiques d’aquests(superfícies
reduïdes, necessitat de reforma, etc...).

Reutilitzar els locals buits

SESSIONS
Creació de llocs de treball per a la gent jove
de la Trinitat Nova
Revitalitzar el comerç de proximitat i de barri a
la Trinitat Nova

Projectes ocupacionals on la gent jove del barri trobi noves idees i oportunitats per a inserir-se en el
món laboral
Implementació de polítiques que afavoreixin l’aparició de més presència del petit comerç.D’altra
banda també ens fan saber en diferents ocasions la necessitat d'almenys una gran superfície
comercial al barri, que els eviti haver-se de desplaçar a altres zones de la ciutat.En general, hi ha
poc comerç i les distàncies entre ells són grans. Reclamen una zona de concentració del comerç.

Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica
AJUNTAMENT
Emergència climàtica

Impulsar la xarxa d'espais climàticament confortables durant els pics de calor
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